
 

 

 

❖ DOELGROEP  

Iedereen die anderen moet adviseren en 

overtuigen vanuit een niet-hierarchische 

positie. 

Zoals bijvoorbeeld: ICT Consultants, 

Architecten, Technisch projectleiders, 

Analysten, Ontwikkelaars, Financiële 

experts, Bouwkundigen, etc. 

 

❖ DE RESULTATEN  

Deelnemers kunnen na een training: 

❖ De wensen en eisen van hun klant 

of opdrachtgever beter vertalen naar 

een passende oplossing die 

omarmd wordt 

❖ Sneller oplossingen ontwikkelen 

voor complexe problemen 

❖ Zichzelf en de oplossing beter 

‘verkopen’ aan (interne) klanten. 

❖ De klant of de interne organisatie 

beter begeleiden bij de 

implementatie van de oplossing. 

❖ Commerciële opportunities beter 

interpreteren en realiseren. 

 

❖ PRAKTISCH  

                              

Als je vanuit een inhoudelijke deskundigheid 

anderen moet adviseren of overtuigen, merk je dat 

dit niet als vanzelfsprekend is. Jouw focus ligt op 

de inhoudelijke oplossing want daar weet je alles 

van. Het resultaat van deze oplossing wordt echter 

pas werkelijkheid als anderen hiervan ook gebruik 

maken.  

 

Hoe overtuigen je klanten, collega’s, managers of 

andere belanghebbenden zodat ze het resultaat 

van jouw werk begrijpen en ook gaan gebruiken? 

Hoe zorg je dat jouw oplossing precies is wat zij 

zoeken, waardoor ze de oplossing omarmen en 

het overtuigen als vanzelf gaat? 

Hoe geef je een overtuigende presentatie 

waardoor je publiek geboeid is en neem je de 

toehoorders mee in jouw verhaal? 

 

Het antwoord op deze en andere vragen over het 

vak adviseren krijg je bij onze trainingen. De 

trainingen zijn praktisch van opzet, dus je leert ze 

ook toepassen in de praktijk. Wij trainen zowel 

kennis als vaardigheden, waardoor je na de 

training direct in staat bent om resultaat te halen. 

ConsultingMethodology is de expert op het 

vlak van adviesmethoden en -technieken.  

Wij trainen al meer dan 15 jaar wereldwijd 

consultants, en andere professionals op 

basis van de laatste inzichten over adviseren 

van Harvard,  McKinsey, The Rain Group  en 

andere toonaangevende instituten & experts. 

 

Deze methoden en technieken worden 

gebruikt door alle grote internationale 

consultancybureau’s. De medewerkers van 

deze professionele organisaties worden altijd 

intern opgeleid. ConsultingMethodology is de 

enige aanbieder wereldwijd die deze zeer 

effectieve methoden en technieken ontsluit. 

Lees meer over ons aanbod en de actuele 

trainingskalender op onze website. 
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